
Protokoll styrelsemöte Region Gävle-Dala, Svenska Skidskytteförbundet, 

GDSSF.  

Dag: måndag 4/10 

Klockan: 20:00 

Plats: Teams 

Medverkande: Hans Nykvist, Dennis Andersson, David Sandegård, Börje Carlsson, Thomas 

Andersson, Johan Wanner, Paula Eriksson, Katarina Andersson och Björn Bettner.  

Frånvarande: Janne Eriksson, Tommy Höglund, Amanda Simonsson.  

1. Mötets öppnande 

Björn Bettner öppnar mötet.  

 

2. Val av ordförande, sekreterare 

Till ordförande väljs Björn Bettner och till sekreterare väljs Katarina Andersson.  

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

 

4. Föregående protokoll, justering 

Föregående protokoll godkännes utan justeringar.  

 

5. Organisation och struktur 

 

Regionala tävlingar 

Mora planerar för att ha sin deltävling i Dala-Värmlands cupen söndag 2/1. Då ingen 

representant från Lima och Dala-Järna medverkar vid kvällens styrelsemöte får Björn i 

uppgift att kontakta dessa för att efterfråga datum för deras deltävlingar. Efter det tar 

Björn kontakt med Värmland för att efterfråga deras datum.  

 

Ekonomisk rapport  

Börje lämnar aktuell ekonomisk rapport. Kassarapport och redovisning för september 

månad har även bifogats i mail från Börje till samtliga ledamöter innan dagens möte.  

 

Träningsläger, rapport och planering 

Det är nu bestämt att det blir juniorläger på Idre Fjäll under v 44. Johan har letat efter 

alternativa alternativ men har inte hittat något annat som passar bättre. Torsby blir för 

dyrt, Ramundberget och Östersund kan inte garantera snö och Vålådalen ligger för 

långt borta för att åka i bilar och hyra av minibuss blir för dyrt. Johan håller nu på att 

fråga runt efter ledare till lägret vilket han inte ser några problem med att lösa. Han har 

även pratat med Svenska skidskytteförbundet som kommer att ha sina landslag på 

träningsläger på Idre Fjäll vid samma tidpunkt som juniorlägret och önskat att någon 

av deras ledare ska informera våra juniorer om landslagets verksamhet.  

Ungdomsläger i Mora planeras i månadsskiftet november/december. Staffan Larsson 

kollar upp möjlighet för boende på Mora Parken. Johan önskar att någon annan person 

tar över huvudansvaret för ungdomarnas lägerplanering framöver. Han kan fortsätta att 

planera för kommande vinterläger men önskar sedan att få avsluta det uppdraget. 

Regionen har vuxit och det är numer väldigt många ungdomar och juniorer på 



regionens läger. För att det ska bli ett bra läger anser ledarna att ungdomarna och 

juniorerna ska ha enskilda läger framöver då det blir svårt att få till en bra kvalitet på 

träningen när det blir för många deltagare. Då det blir fler läger att planera känner 

Johan att han inte har den ork och tid som krävs för att planera alla läger. Styrelsen får 

därmed i uppdrag till nästa möte att ta med sig denna fråga till sin hemmaklubb för att 

ta fram förslag på personer som kan ta över uppdraget att bli lägeransvarig för 

regionens ungdomar. Björn får i uppdrag att ta detta med Amanda och Janne som inte 

medverkar vid kvällens möte.  

Att vara lägeransvarig är ett tidskrävande arbete och Johan gör ett otroligt jobb för 

regionens alla ungdomar och juniorer. Björn lyfter frågan om det ska utgå ett arvode 

för ett sådant uppdrag. Styrelsen får i uppgift att fundera tills nästa möte om arvode 

ska utgå till de som är lägeransvariga och ledare på regionens läger. Björn tar även 

detta med Amanda och Janne.  

 

Förstaårs junior projekt 

Gruppen har inte haft någon verksamhet sedan föregående styrelsemöte. Hans 

informerar om att nästa träff med gruppen är den 22/11.  

 

Uppvaktningar, förslag från arbetsgrupp 

Vid föregående styrelsemöte utsågs en grupp som skulle ta fram ett förslag på hur 

regionens ungdomar, juniorer och seniorer ska uppvaktas vid internationell 

mästerskapsmedalj. Gruppens förslag är att ge någon nyttosak istället för en plakett 

eller dylikt som oftast står och samlar damm i någon hylla eller skåp. Gruppen har 

därmed tagit fram tre alternativ som de önskar att styrelsen ska tycka till om; kockkniv 

från Mora Kniv, champagneglas från Orrefors i serien Carat alt ljusstakar från 

Orrefors i serien Carat. Styrelsen ansåg att det var bra förslag på gåvor och lämnade 

till gruppen att besluta vilket alternativ det blir. Gruppen har även diskuterat förslaget 

om att uppvakta framstående ledare som arbetar för och bidrar till regionen. Gruppen 

ansåg att det är svårt att avgöra vilka ledare som ska uppvaktas, för vilken arbetsinsats, 

efter vilket antal år samt vem som ska hålla reda på detta. De föreslår att det är upp till 

klubbarna att själva uppvakta sina ledare. Björn anser ändå att det är något som 

GDSSF också ska uppvakta och beslutar att gruppen ska fortsätta att fundera kring 

detta och komma med ett förslag.  

 

Lasergevär samt ev. gevär Grängesberg  

Björn har kollat med Pär Wikström som ansvarar för regionens luftgevär. Det finns 

fyra stycken luftgevär med tillbehör samt fallmål. Två luftgevär är i Mora och två är i 

Valbo. Vad gäller de krutbössor som varit placerade i Grängesberg finns dessa kvar 

där och används nu mer då de har startat igång sin verksamhet. Börje lyfter frågan 

vem som äger dessa luftbössor, om det är någon enskild klubb eller förbundet Gävle-

Dala. Styrelsen beslutar att dessa fyra luftgevär med tillbehör samt fallmål skall ägas 

av GDSSF. Dessa kan lånas ut till de klubbar som har behov av dem och de klubbarna 

står då för kostnaden för slitage. Luftgevären ska märkas upp med GDSSF:s logga 

vilket klubbarna som använder gevären nu får ombesörja.  

 

6. SSSF 

Info SSF 

Då Tommy Höglund ej medverkar vid kvällens styrelsemöte blir det inge information 

från SSF.  

 



7. Övriga frågor 

Årsrapport till SSSF 

Björn har fått en uppmaning från Camilla på SSSF att påminna alla klubbar om att 

lämna in årsrapporten som det kommit mail om. Det är ett fåtal klubbar i landet som 

skickat in den och förbundet önskar att fler klubbar lämnar in dessa. Hans har skickats 

in Ornäs årsrapport och delger hur han gått till väga.  

 

Inköpsrutiner och inventering av inventarier 

Björn efterfrågar vart regionens tävlingsdräkter finns. Det framkommer att de kanske 

finns i Lima. Björn planerar att fråga Amanda om det stämmer.  

Björn önskar att det ska bildas ett inköps arbetsutskott, s.k. inköps AU, som får besluta 

om diverse inköp från GDSSF kassa. Det skulle förenkla uppkomna behov av snabba 

inköp, än att det som nu, ska beslutas av hela styrelsen. Till detta inköpsutskott utses 

ordförande Björn Bettner, kassör Börje Carlsson samt sekreterare Katarina Andersson. 

Styrelsen ger dessa tre fullmakter att ta beslut om inköp av ett värde upp till 10.000 kr.  

 

 

8. Mötets avslutande 

Mötet avslutas.  

 

 


